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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UTAUT adalah alat yang berguna 

untuk menjelaskan perilaku pengguna sistem informasi akademik oleh 

pengguna SIMAK (mahasiswa, dosen, dan admin) di Universitas 

Abdurrab Pekanbaru. Hasil analisis diketahui pengaruh antar variabel 

pada model UTAUT diantaranya yang berpengaruh paling besar yaitu 

hubungan variabel social influence terhadap behavioral intention. 

Setelah itu hubungan variabel facilitating condition terhadap behavioral 

intention. Selanjutnya hubungan variabel effort expectancy terhadap 

behavioral intention sedangkan hubungan variabel performance 

expectancy terhadap behavioral intention berpengaruhnya kecil.  

2. Besarnya koefisien korelasi (R=0.702) artinya bahwa variabel bebas 

yang diamati mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel terikat. 

Sedangkan koefisien determinasi diperoleh (R Square) sebesar (0.493), 

yang berarti 49.3% variabel bebas mampu menjelaskan terhadap variabel 

terikat. Sedangkan 50.7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

di ukur dalam penelitian ini.   

3. Hasil penelitian variabel performance expectancy 82.92% responden 

setuju dan 17.08% responden tidak setuju bahwa SIMAK dapat 

membantu mempermudah pekerjaannya. Hal ini karena SIMAK sering 

error dan tidak adanya menu reset password sehingga mempersulit user 

apabila user mengalami lupa password.  

4. Hasil penelitian variabel effort expectancy 70.59% responden setuju dan 

29.41% responden tidak setuju bahwa SIMAK mudah digunakan. Hal ini 

sesuai dengan permasalahan pada latar belakang bahwa masih ada dosen 

yang belum mengerti cara menambahkan nilai mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan tidak meratanya pelatihan yang diberikan kepada pengguna 
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SIMAK, yang mengakibatkan kekurangpahaman pengguna dan 

berkurangnya minat pengguna dalam menggunakan SIMAK. 

5. Hasil penelitian variabel social influence 76.75% responden setuju dan 

23.25% responden tidak setuju bahwa orang yang penting baginya 

mempengaruhinya dalam menggunakan SIMAK. Hal ini dikarenakan 

tidak ada kebijakan seperti sanksi yang diberikan universitas kepada 

dosen yang tidak menggunakan SIMAK. 

6. Hasil penelitian variabel Facilitating Conditions 70.71% responden 

setuju dan 29.29% responden tidak setuju bahwa universitas abdurrab 

memiliki infrastruktur organisasi atau sumber daya yang diperlukan 

untuk menggunakan SIMAK. Hal ini dikarenakan Sistem sering down, 

tidak dapat di akses untuk beberapa waktu karena gangguan jaringan dan 

server down. 

7. Hasil analisis regresi dengan melibatkan gender sebagai variabel 

moderasi ditemukan bahwa moderator gender berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap hubungan antara variabel performance expectancy 

dan variabel behavioral intention. Sedangkan pada moderator gender 

terhadap variabel effort expectancy, social influence dan facilitating 

condition terhadap behavioral intention tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan.   

8. Hasil analisis regresi dengan melibatkan age sebagai variabel moderasi 

di temukan bahwa age berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara 

Performance Expectancy dan Behavioral Intention. Sedangkan pada 

moderator age terhadap hubungan antara Facilitating Condition dan 

Behavioral Intention memiliki pengaruh namun tidak signifikan. Untuk 

moderator age terhadap hubungan antara variabel effort expectancy dan 

social influence tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioral 

intention.  

9. Secara keseluruhan variabel moderator dapat memperkuat hubungan 

antara variabel dependen terhadap variabel independen. R2 meningkat 
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dari 49.3% tanpa menggunakan variabel moderator, naik menjadi 54.7% 

dengan menggunakan variabel moderator.  

10. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini menggunakan variabel moderasi age dan gender, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions berpengaruh 

signifikan terhadap Behavioral Intention. Sedangkan pada penelitian 

susafa’ati menggunakan variabel moderasi gender dan experience, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel Performance Expectancy dan 

Facilitating Conditions tidak berpengaruh terhadap Behavioral 

Intention, sedangkan Effort Expectancy dan Social Influence 

berpengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention.  

5.2 Saran  

 Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu gender dan age. 

Oleh karena itu penelitian masa depan, sebaiknya menambahkan moderator 

experience dan voluntariness sesuai dengan model asli UTAUT, yang dapat 

menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail tentang penerapan model ini.  

 

 


